
Uchwala nr Ci.254.2019 
SKlADU ORZEKAJACEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 

wWARSZAWIE 
z dnia 11 wrzesienia 2019 r. 

wyrazaNca opmlll 0 przedlozonej przez Wojta Gminy Baboszewo informacji 0 przebiegu 
wykonania budzetu za pierwsze polrocze 2019 roku 

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 us!. 2 ustawy z dnia 7 pazdziern ika 1992 r. 0 regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016r. , poz. 561 ze zm.) Sk/ad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie Zespo/ w Ciechanowie: 

Przewodniczqcy: 
Czlonkowie: 

Artur CYBULSKI 
Renata SOKOLNICKA 
Ireneusz KOLAKOWSKI 

uchwala co nastllPuje: 

§1 

Wydaje sill 0Plnlfl pozy1ywn<t 0 przedloionej przez W6jta Gminy Baboszewo informacji 
o przebiegu wykonania budietu za pierwsze p61rocze 2019 r. 

§2 

Uchwala zosta/a podj~ta jednog/osnie i wchodzi w zycie z dniem podj~c i a. 

§3 

Od niniejszej uchwa/y s/uzy odwo/anie do Kolegi~m Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w terminie 14 dni od dnia dor~czenia. 

UZASADNIENIE 

SkJad Orzekaj~cy przyj.J nast,puj.ce kryteria , ktore stanowi. podstaw, wydania opinii pozytywnej w zakresie 
przedlozonej infofm3cji 0 przebiegu wykonan ia budzetu za pierwsze pelroeze: 

zachowanie r6wIlowagi budzetowej (dochod6w j wydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w), \V tym 
niezaistnienie: 
a) przekroczenia pJanowanych wydatk6w, 
b) nieuzasadnionych znacznych rozbieznosci pomiydzy wykonaniem wydatk6w (rozchod6w), 

a wykonaniem dochodow'(przychod6w), 
c) nieuzasadnionego ni ewykonania plant! dochodow lub zbyt duzego przekroczenia tego planu, 
d) wyzszego zaangaiowania niz plan, 

brak nieprawidlowosci formalnych i prawnych , W tyl11: 
a) niezgodnosci rachunkowej kwot wykazallych w sprawozdaniach po st ronie planu i wykonania, 
b) niezgodnosci planu wskazanego W sprawozdan iach z uchwal<J budzetow;q i jej zm ianami, 



c) przekroczenia upowai.nienia do zaci(!gania zobowi(!zaI1, 
d) niezgodnosci danych dotycUJcych subwencji na 20 19 rok wedtug stanu na dzieti 30 czenvca 20 19 r. 

pomiydzy wykazem Ministersrwa Finan s6w a sprawozdan iem z dochod6w budi.etowych, 
e) raz'!cego nieprzestrzegania klasyfikacji budzetowej okreslonej Rozporz'ldzeniem Ministra Finans6w 

z dnia 2 marca 20 I Or. W sprawie szczeg6Jowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow 
i rozchodo,\1 oraz srodk6w pochodzllcych ze :trodeJ zagranicznych, 

f) nieterminowego przekazywania uchwal do RlO. 

W wyniku analizy informaeji 0 przebiegu wykonania budZetu za pierwsze po/roeze oraz sprawozdari 
statystyeznyeh i analizy budzetu na 2019 r. stwierdzono, ze: 

1. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w ci ~gu roku przewidywal 
reali zacjy dochod6w w wysokosci 36.1 11 .833,00 zl. Dochody Gminy zrealizowano 
w kwocie 20.074.867,69 zl, co slanowi 55,59 % planu, w ly111: 

a) dochody biez~ce zreali zowane zostaly w kwocie 19.964.356,91 zl, co stano wi 55,49 %, 
b) dochody maj~tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 110.5 10,78 zl, co stanowi 81 ,86 %. 

2. W zakresie planowanej kwoty dlugu stwierdzono, ze zachowana zostala relacj a okrdlona 
w 311. 243 ustawy 0 finansach publicznych. Spelnione zostaly bowiem ustawowe wymogi 
dotycz~ce maksymalnego wskaznika splaty zadluzenia, tj. kwota z lewej strony wzoru 
wskaznika jest nmiej sza od kwoty wynikaj ~cej z prawej strony. 

3. Uchwalony przez Rady budzet, po uwzglydnieniu zmian w cifjgu roku przewidywal 
realizacjy wydatk6w w wysokosci 39.232.865,00 zl. Wydatki og61em zreali zowano 
w kwocie 16.888. 962, 11 zl, co stanowi 43,05 % planu , z tego: 

a) wydatki biez~ce zrea li zowane zostaly w kwocie 16.784.528,63 zl, co stanowi 46.97 %, 
b) wydatki maj~tkowe zreali zowane zostaly w kwocie 104.433,48 zl, co stanowi 2,99 %. 

4 . W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatk6w budzetowych na koniec 
okresu sprawozdawczego. 

5. Plan dochod6w i wydatk6w ustalony uchwalami budzetowymi j est zgodny z planem 
wykazanym w przedlozonych sprawozdaniach. 

6. Sprawozdawczosc budzetowa zostala opracowana zgodnie z obowiqzuj ~CY111i w tY111 
zakresie przepisami i zlozona w termi nie. 

7. Informacja 0 przebiegu wykonania budzetu za I p61rocze bl'. zostala opracowana zgodnie 
z zakresem i fo nnq okreslon~ przez Rady Gminy w uchwale Nr XXIXl140/201 0 z dnia 
27 sierpni a 20 16 I'. 

8. Wraz z informacjq 0 przebiegu wykonania budzetu za plerwsze p61rocze przekazana 
zostala : 

informacja 0 ksztaltow311iu siy Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym 
o przeb iegu reali zacj i przedsiywziyc, 
Informacj i 0 przebiegu wykonania planu fi nansowego Gminnej Biblioteki 
Publ icznej w Baboszewie. Naleznosci i zobowi~zan i a nie wystypujq. 



Wyst<;puje ni skie wykonanie ,vydatk6w maj~tkowych (plan wynosi 3.496.826,30 zl, zas 
wykonanie 104.433,48 zl, co stanowi 2,99 %). Z wyjasnierl zawartych w informacji wynika, 
ze zakOJiczenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II p6lroczu 20 19 roku. 

Bior:}c powyzsze pod uwag~ Sklad OIL:el<aj~cy postanowil jal< w sentencji. 

Otrzymuj '!: 

I) W6j t Gminy Baboszewo 
2) a/a 

Do wiadornosci: 

Przewodniclijcy Rady Gminy Baboszewo 

Przewodniczqcy 
Skladu Orzekajqcego 

cZtONEK ltoLt;:GlVM 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 
~~l 

mgr Artur Cybulski 


